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LEI N° 1.536, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 

 
“CONSAGRA O IPÊ (TABEBUIA – HANDROANTHUS) 

COMO A ÁRVORE SÍMBOLO DO MUNICÍPIO DE 

LEOBERTO LEAL(SC), INSTITUI O ‘PROJETO UMA 

CRIANÇA, UM IPÊ’ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

O Prefeito Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara 

Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica consagrado o IPÊ, nome científico Tabebuia Gênero Handroanthus  

como árvore símbolo do município de Leoberto Leal/SC. 

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir no Município de 

Leoberto Leal o “PROJETO UMA CRIANÇA, UM IPÊ”, a ser implementado mediante a 

disponibilização pela Municipalidade à mãe da criança, de uma muda de Ipê, a cada bebê 

nascido e registrado no Município de Leoberto Leal (SC). 

Parágrafo Único - Todos os anos, no dia 12 de dezembro - Dia do Município, será 

feita a entrega das mudas de Ipê a todas as crianças nascidas no ano, com cartão de 

informações sobre a planta. 

Art. 3º A muda de árvore será plantada em local escolhido pelos pais da criança, e na 

falta deste, preferencialmente, em espaço público ou em áreas alternativas de plantio 

conforme determinação da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal(SC). 

Parágrafo Único - As áreas alternativas de plantio são espaços cedidos por 

empreendedores de novos loteamentos e por particulares que tem área de proteção 

permanente. 

Art. 4º Anualmente, na data comemorativa do dia da árvore, 21 de setembro e na 

comemoração do dia do Município, 12 de dezembro, a administração pública municipal 

através de suas secretarias, poderá fazer a distribuição gratuita desta planta e campanha para 

que seja utilizada como ornamento no município, tanto em propriedades públicas quanto 

privadas. 

Art. 5° A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto juntamente com a 

Secretaria Municipal da Agricultura, Turismo e Meio Ambiente, promoverá campanhas 

educativas nas escolas municipais sobre importância do IPÊ como, história, cultura e 



preservação desta espécie nativa, aliadas a programas preestabelecidos que conscientizem os 

estudantes da necessidade da preservação e cuidados ambientais.  

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações 

específicas do orçamento do Município. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

 

Leoberto Leal/SC, 22 de outubro de 2021. 

  

 

 

VITOR NORBERTO ALVES 
Prefeito Municipal 
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